
WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ 2022/2023 
 

PODRĘCZNIKI: 

1. Zestaw podręczników i ćwiczeniówek do Edukacji Wczesnoszkolnej oraz Języka 

angielskiego będą wydawane w szkole w pierwszym tygodniu nauki. 

2. Podręcznik do religii – zakupują rodzice: 

Autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek 

Tytuł: „Poznaję Boży świat” Podręcznik do klasy I 

Wydawnictwo Jedność. 

ZESZYTY: 

1. Zeszyt do edukacji polonistycznej: 16-kartkowy w 3 linie 

2. Zeszyt do edukacji matematycznej: 16-kartkowy w kratkę 

3. Zeszyt do edukacji przyrodniczej: 16-kartkowy w kratkę 

4. Zeszyt do muzyki: w pięciolinię – zeszyt do nut 

STRÓJ NA W-F- spakowany w worek materiałowy: 

1. Buty sportowe – typu adidasy, trampki z białą podeszwą 

2. Biały T-shirt 

3. Ciemne spodenki – czarne lub granatowe. 

MATERIAŁY PLASTYCZNO – TECHNICZNE- dzieci będą przechowywały w klasie, 

w indywidualnych szafkach plastycznych: 

1. Pióro wieczne – na naboje – w piórniku, 

2. Naboje do pióra – w piórniku, 

3. 2 miękkie ołówki B – w piórniku, 

4. Temperówka – w piórniku, 

5. Kolorowe długopisy: czarny, czerwony, zielony – w piórniku, 

6. Linijka - w piórniku, 

7. Nożyczki z zaokrąglonymi końcami – w piórniku, 

8. Kredki ołówkowe (min. 12 kolorów) – w piórniku, 

9. Kredki świecowe (min. 12 kolorów), 

10. Kredki - suche pastele (min. 12 kolorów), 

11. Blok rysunkowy: A-4- techniczny – biały i kolorowy, 

12. Blok rysunkowy: A-3 - techniczny – biały i kolorowy. 

13. Papier ksero biały – 1 mała paczka, 

14. Farby plakatowe i akwarele 12 kolorów 

15. Pędzle – 3 sztuki: gruby, średni, cienki 

16. Pojemnik na wodę, 

17. Papier kolorowy samoprzylepny, 

18. Bibuła karbowana – 3 kolory – kolory według inwencji dzieci, 

19. Plastelina – duża paczka – 12 kolorów, 

20. Klej w sztyfcie,  

21. Grube pisaki (min. 6 kolorów), 

STRÓJ GALOWY UCZNIA: 

1. Dziewczynki: biała bluzka i czarna lub granatowa spódniczka, 

2. Chłopcy: biała koszula i czarne lub granatowe spodnie. 

 

 


